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De Cyber Risk Insurance van MS Amlin biedt u efficiënte bescherming tegen het risico 

op schade door cybercriminaliteit. Wij verzekeren de confidentialiteit, integriteit en 

beschikbaarheid van uw digitale bedrijfsgegevens. Wordt uw systeem gehackt en krijgt 

u te maken met diefstal van persoonsgegevens en bedrijfsinformatie? Worden gegevens 

vernietigd, beschadigd of versleuteld? Of is het gebruik van de data onmogelijk door een 

beveiligingsbreuk? Dan kunnen de kosten hoog oplopen. Onze Cyber Risk Insurance geeft u 

ondersteuning bij cyber problemen.

MS Amlin, lid van de MS&AD groep, is een 
wereldwijd opererende verzekerings- en 
herverzekeringsmaatschappij met meer dan  
100 jaar ervaring. Vanuit het kantoor in Brussel en 
twintig vestigingen over de hele wereld bieden wij 
wereldwijde verzekeringsdekking, gekoppeld aan 
lokale kennis en ervaring. 

U kunt van ons een uitstekende service 
verwachten en de continue steun van onze 
experts, die uw business door en door kennen. 
Door deze samenwerking worden we samen 
steeds sterker.

Waarom kiezen voor MS Amlin? 
Together in strength.

Waarom de Cyber Risk Insurance van MS Amlin?
• Efficiënte bescherming tegen de gevolgen van cybercriminaliteit
• Op maat voor uw bedrijfsactiviteit
• Totaalaanpak voor optimale dekking
• Preventietips van onze experts
• Snelle hulp bij schade via een Belgische service provider.

Wat bij schade?
We werken samen met een externe partner, ervaren in het 
oplossen van cyberschades. Onze hotline is dag en nacht 
bereikbaar!

Een probleem?
Bel +32 (0)3 253 40 10

Juridische informatie
Deze informatiefiche kan worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar onze website www.msamlin.com bij 
de Belgische productpagina’s. De diensten en producten die in deze fiche vermeld worden, zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde 
rechtsgebieden waar MS Amlin geen handelslicentie heeft. Deze fiche is een niet-bindende samenvatting van dit verzekeringsproduct. Voor een 
exacte omschrijving van uw dekking gelieve de algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract te raadplegen. De algemene 
polisvoorwaarden vindt u terug op onze website www.msamlin.com bij de Belgische productpagina’s.
Deze informatiefiche diende, overeenkomstig de geldende reglementering, niet vooraf door de FSMA te worden goedgekeurd
Elke beslissing tot aankoop van het bedoelde product moet gebeuren op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten met 
contractuele of precontractuele informatie. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is 
stilzwijgend verlengbaar, tenzij door één van de partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de lopende periode werd opgezegd. 
De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De 
andere opzegmogelijkheden van het contract zijn beschreven in de algemene voorwaarden. De verzekeringsnemer verbindt er zich toe de 
premie te betalen en de verzekeraar te informeren van elke aanzienlijke en blijvende verandering van het risico. Voor eventuele klachten, kan u 
een email sturen naar klachtenmanagement.be@msamlin.com. Wij streven ernaar om eventuele klachten over onze dienstverlening zo zorgvuldig 
mogelijk af te handelen. Mocht u ontevreden zijn over onze klachtenafhandeling dan kan u altijd contact opnemen met de Ombudsman van de 
verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.be).

Kennisgeving inzake Gegevensbescherming
Uw informatie is of zal worden verzameld of ontvangen door MS Amlin plc. Wij zullen persoonsgegevens beheren overeenkomstig de wet- en 
regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben persoonsgegevens nodig om verzekeringsdiensten van goede kwaliteit 
te kunnen leveren, en we verzamelen enkel de persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Dit kan persoonlijke informatie zijn zoals uw 
naam, adres, contactgegevens, identificatiegegevens, financiële informatie en risicogegevens. U kan de volledige Ms Amlin Kennisgeving inzake 
Gegevensbescherming terugvinden op www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming-van-
klanten.html. Een papieren versie van deze kennisgeving is ook verkrijgbaar via de Data Protection Officer (DataProtectionOfficer@msamlin.com).
The Data Protection Officer - MS Amlin plc - The Leadenhall Building - 122 Leadenhall Street – Londen - EC3V 4AG

Contacteer ons!

Contacteer uw makelaar om een offerte te ontvangen

Of surf naar onze website www.msamlin.com voor meer info. 

MS Amlin 
Koning Albert II-laan 37

1030 Brussel
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Vrijstelling

De vrijstelling wordt bepaald in functie van uw omzet. Bij bedrijfsschade is de wachttijd standaard 12 uur. 

Voor wie is de Cyber Risk Insurance bestemd?

In eerste instantie KMO’s met een omzet van maximaal 7,5 miljoen euro (voor klanten met een hogere 
omzet werken wij graag een oplossing op maat uit).

Hoeveel kost de Cyber Risk Insurance?

De premie wordt transparant bepaald op basis van 3 criteria:
1. De jaarlijkse omzet
2. De activiteit 
3. De maximale dekking (standaard van 250.000 EUR tot 2.000.000 EUR maar hogere bedragen zijn mogelijk)

Snel en efficiënt verzekerd

De Cyber Risk Insurance aanvragen is heel eenvoudig:
• Contacteer uw makelaar of download het aanvraagformulier van onze site
• Vul het formulier in (een A4 met 9 vragen) en mail het naar uw makelaar

Voorbeelden van verzekerde cybercriminaliteit

1. Besmette bijlage aan een e-mail
Een van uw werknemers ontvangt een e-mail die van een betrouwbare afzender lijkt te komen en opent 
de bijlage. Er wordt ransomware geïnstalleerd die alle bestanden in uw computernetwerk versleutelt. 
De hacker eist geld om de bestanden vrij te geven en dreigt ze te vernietigen als u niet binnen de 24 
uur betaalt.
• IT-experts komen de situatie inschatten en bepalen in hoeverre de bestanden nog kunnen  

worden gerecupereerd.
• Experts verwijderen de ransomware (als dat mogelijk is) en herstellen de data.
• Als er losgeld is betaald, omdat er geen andere manier was om de bestanden te recupereren,  

dan betaalt de Cyber Risk Insurance van MS Amlin dat geld aan u terug.
2. Aanval op uw website
Een hacker orkestreert ‘s nachts een Denial of Service-aanval tegen uw website. Die is daardoor 24 
uur onbereikbaar, waardoor u omzetverlies lijdt.
• Forensische experts identificeren de oorzaak van de aanval en herstellen uw site.
• Het gaat om bedrijfsschade dus de Cyber Risk Insurance vergoedt het verlies.

Belangrijke uitsluitingen

Naast de algemene uitsluitingen die in elk verzekeringscontract voorkomen, vinden we volgende 
uitsluitingen, specifiek van toepassing voor cyberrisico’s:

Wat verzekert de Cyber Risk Insurance?

De Cyber Risk Insurance biedt ondersteuning bij problemen met confidentialiteit, integriteit of 
beschikbaarheid van uw data door cybercriminaliteit.

De Cyber Risk Insurance dekt hierbij de volgende kosten:
• IT-onderzoekskosten
• De aansprakelijkheid naar derden omwille van deze  

cybercriminaliteit
• De reactiekosten (getroffenen verwittigen en ondersteuning  

bij communicatie)
• Kosten voor eventuele tussenkomst van de regulator  

(bv. administratieve sancties)
• Betaling van een geldsom bij afpersing

Confidentialiteit 
Ongeautoriseerde toegang 
of onzorgvuldigheid van een 
geautoriseerd persoon leiden tot 
schending van de privacy of van 
de geheimhouding. 

Integriteit  
Ongeautoriseerde toegang tot of 
gebruik van uw IT-infrastructuur 
leiden tot vernietiging, 
beschadiging, versleuteling, … 
van gegevens. 

Beschikbaarheid  
Een beveiligingsbreuk leidt ertoe 
dat geautoriseerd gebruik van 
gegevens niet meer mogelijk is. 
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Daarnaast bent u ook verzekerd voor:
• Accountancy (begroting bedrijfsschade) • Bedrijfsschade
• Schending van persoonsgegevens • Telefoonhacking
• Media-aansprakelijkheid • Cyberfraude
• Payment Card Industry-kosten

• (NBC) – terrorisme (Cyberterrorisme is 
verzekerd)

• Niet naleven beveiliging zoals in checklist 
omschreven

• Gebruik van illegale programma’s 
• Storing, aantasting of onderbreking in de 

levering van een nutsvoorziening, zoals 
elektriciteit, of in de werking van een 
telecommunicatieprovider 

• Insolventie van verzekerden of derden

• Lichamelijke schade (met uitzondering van 
psychisch letsel door schending van de 
persoonsgegevens)

• Vernietiging van tastbare eigendom, brand, catnat
• Bevel van de overheid
• Discriminatie
• Elektromagnetische velden
• Onrechtmatige verzameling, bewaring of 

gebruik van persoonsgegevens
• Slijtage en geleidelijke achteruitgang van data

Een volledige beschrijving van de waarborgen en de uitsluitingen vindt u in de algemene 
voorwaarden beschikbaar op www.msamlin.com


